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INTERVIEW met Patrick de Potter
 
2015 was een bijzondere editie van Rock Werchter. Het festival 
vierde zijn 40ste editie. Aan de slag tijdens dat eerste Rock & 
Blues Festival - zo heette het festival toen nog - was Patrick De 
Potter. Patrick werd groot met het festival. Rock Werchter werd 
groot met hem. Vorige zomer gaf hij na 40 jaar de fakkel door. 
Tijd voor een woordje van dank, voor een warm uitwuiven.
 
Werchter, 1975. Patrick De Potter is veertien jaar. Als Chirojongen 
helpt hij tijdens het festival. Hij verzamelt de lege flesjes. In de 
jaren nadien gaat hij aan de slag als ‘plongeur’ of vatensteker aan 
de togen. Ook aan de opkuis van het terrein helpt hij mee met zijn 
schoonfamilie. “We kuisten toen de weide nog op voor ne crème van 
de crèmerie”, vertelt Patrick.
 
Het festival groeit snel. Om de opkuis goed te laten verlopen worden 
jobstudenten ingeschakeld. En dat vraagt toch wel enige coördinatie, 
leiding en ervaring.  Patrick is de perfecte man. Samen met Mil Van 
Roosendael recruteert hij medewerkers en stuurt hij hen aan. Wan-
neer het aantal festivaldagen uitbreidt, wordt ook nachtelijke opkuis 
een noodzaak. Hiervoor worden plaatselijke verenigingen ingescha-
keld.  In 2015 is de ploeg die Patrick coördineert goed 200 medewer-
kers sterk. In 2016 geeft hij de fakkel door. Giel Kops zal deze taak 
vanaf dit jaar voor zijn rekening nemen.
 
Patrick: “Het festival is iets van de jonge mensen. Daarom laat ik de 
organisatie nu aan hen over. Ik voel me niet te oud, daar niet van.Het 
is toch met wat spijt in het hart.  Van de mensen die ook met het fes-
tival bezig zijn buiten de festivaldagen zelf, kent iedereen immers ie-
dereen. Dat hele team is broodnodig. Ze hangen allemaal aan elkaar.  
Allemaal zijn ze even belangrijk voor het bestaan van het festival. 
Ik geloof dat Rock Werchter groot geworden is door de goede sfeer 
tussen de mensen die er werken. En door de muziek natuurlijk, want 
elke Rock Werchter is een goede Rock Werchter.” 
 

Voor het festival is het weer van groot belang. “Veel regen voor, tijdens 
of na het festival, maakt het werk van de opkuisploeg er niet makke-
lijker op. Niet alleen is het afval dan veel zwaarder, het zit ook vast in 
de zompige ondergrond. Soms duurt de opkuis hierdoor meer dan een 
maand. En dan nog komen de bekertjes uit de grond wanneer het wat 
droger wordt. Ik heb in de voorbije veertig jaar altijd de sleutel onder de 
(denkbeeldige) mat gelegd.  Ik was bijna altijd de laatste die het terrein 
verliet.”
 
Voor vele mensen uit Werchter en omstreken is Rock Werchter een fami-
liegebeuren. “Mijn vrouw en ik zijn betrokken bij het festival sinds onze 
tienerjaren. Onze kinderen zijn opgegroeid op de weide. Zo heeft ieder-
een in Werchter wel iemand in de familie die meehelpt op het festival. 
Vaak worden de taken van generatie op generatie doorgegeven, zoals 
het nu ook bij ons. Mijn zoon blijft immers actief binnen de opkuis. Ikzelf 
stop dan wel met helpen, maar ik zal er nog steeds bij zijn. Daarvoor is 
het een te groot deel van mijn leven geworden.”  
 Bedankt voor 41 topedities, Patrick!

Op zijn CV:  festivalmedewerker. 41 jaar lang.

Het RW containerpark
Wanneer blijkt dat er problemen optreden in een 
bepaalde schakel, werken ze een doordachte 
campagne uit. “Het is belangrijk dat elke subgroep 
meewerkt. Zowel leveranciers, crew, sponsors als 
cateraars moeten deelnemen aan het recycleer-
project. Vaak zien zij geen rechtstreekse voordelen 
van het sorteerwerk. Daarom leggen wij hen uit 
waarom we die inspanning verwachten. We houden 
iedereen gemotiveerd. HIernaast zoekt ons team 
ook naar nieuwe, efficiëntere mogelijkheden om de 
milieu-impact te verkleinen.”, legt Chloë uit. 

 Het is niet niets, zo’n pop-up containerpark. “Het 
sorteerwerk van Rock Werchter is vergelijkbaar 
met dat van een volledige gemeente die tijdens 
korte tijd op één plaats samenkomt. Tijdens de fes-
tivaldagen haalt afvalverwerkingsbedrijf SUEZ da-
gelijks meerdere containers op. In 2015 sorteerden 
we de hoeveelheid afval waaruit 16 gezinnen een 
jaar lang elektriciteit kunnen halen. Meer concreet 
sorteerden we 20 ton papier en karton, 10 ton pmd, 
12 ton glas en 17 ton bekers. Het is een hele karwei, 
maar ik neem deze graag op mij. Dat ik dit samen 
met mijn papa kan doen, maakt het eens zo fijn.”

 
Sinds 2006 is het Festivalpark in Werchter uit-
gerust met een eigen containerpark. Chloë Van 
Asselberghs is hiervoor samen met haar vader 
Eddy en rechterhand Paulien verantwoordelijk. 
Hoe werkt dat tijdelijk containerpark? Chloë 
legt het uit.
 Vanaf de opbouw tot de afbraak wordt er in het 
Festivalpark ingezameld en gesorteerd. Aan de 
hand van een strikte scheidingsmethode verkleint 
de organisatie haar ecologische voetafdruk.

 Chloë van Asselberghs, Eddy Van Asselberghs en 
Paulien Peeters zorgen ervoor dat het container-
park, de afvalploegen en de kuisploegen efficiënt 
werken. Door de groei van het festival is dat een 
uitdagende, logistieke functie. Chloë: “Het afval 
van zowel het festivalterrein, de backstage, The 
Hive en de medewerkerscamping komt bij ons 
terecht. Dat is best een groot terrein. We schake-
len tientallen vrijwilligers in die te voet het afval 
verzamelen. Daarna wordt het afval overgebracht 
naar het containerpark met gators en remorken..
 
Het driekoppig team heeft naast een logistieke 
ook een belangrijke andere taak: sensibiliseren.  

Chloë met haar vader Eddy in 
belevingscentrum Rock Werchter X



te lopen, vinden wij die al wel eens. Een leuk 
extraatje toch?”

Maar ook waardevolle zaken worden gevonden 
tijdens de opkuis. Vaak mobiele telefoons en 
portefeuilles.  Deze waardevolle spullen worden 
netjes verzameld en naar de lost & found ge-
bracht zodat de rechtmatige eigenaar deze daar 
kan ophalen.

Al vele jaren lang werkt de leiding van Scouts 
Rotselaar mee tijdens Rock Werchter. Hun 
team schiet in volle actie als de laatste festi-
valganger van het terrein is.

Sofie Lambrechts, ploegverantwoordelijke van 
Scouts Rotselaar, vertelt: “Ik heb nooit anders 
geweten dan dat de Scoutsleiding de opkuis van 
Rock Werchter op zich neemt. Elke nacht werken 
we met dertig medewerkers op het terrein. Onze 
ploeg bestaat uit leiders, hun vrienden en vrien-
dinnen en soms ook de ouders. Op de dagfesti-
vals zijn we met vijftien present.”

Het is een werk dat voldoende energie vraagt. 
Daarom eet de ploeg steevast samen alvorens 
aan het zware werk te beginnen.  “Na het laatste 
optreden eten we een boterham en een soepje. 
Hierna wandelen we naar het afspreekpunt. Daar 
wachten we tot het terrein vrijgegeven is. En dan 
kunnen we aan de slag.”

Het geld dat Scouts Rotselaar verdient, wordt 
gespaard. Zo kan er in de toekomst een nieuw lo-
kaal gebouwd worden. Maar de mooie vergoeding 
is zeker niet het enige voordeel. “Festivalgangers 
verliezen al wel eens een drank/eetbon. Omdat 
wij de laatsten zijn om over het festivalterrein 

De nachtelijke opkuis gebeurt door verschillende 
verenigen. Scouts Rotselaar, KSC Keerbergen, 
KFC Baal, Handbalclub Atomix, Volleybalclub 
Primavera, Leuven Tigers, Scouts Wezemaal en 
Moes VZW maken dat het terrein er ‘s ochtends 
weer piekfijn uitziet. Op die manier kan elke 
festivaldag letterlijk met een schone lei beginnen. 
Dikke pluim voor straf werk! Tot binnenkort!

Vereniging in de kijker: Scouts Rotselaar

De leidingsploeg van Scouts Rotselaar in 2015

Timetables online! De puzzel is gelegd. Alle 
artiesten die dit jaar optreden tijdens Rock 
Werchter en TW Classic zijn gekend. Ook de 
uurschema’s zijn klaar. Ontdek deze op rockwer-
chter.be en twclassic.be!

Terug van even weggeweest tijdens Rock 
Werchter: een groot scherm buiten KluB C en 
The Barn. We plaatsen het scherm tussen beide 
tenten die alternerend geprogrammeerd zijn. Is 
een tent volzet? Dan schakelen we buiten op het 
scherm meteen live om het concert te volgen.

Extra vroeg! Op maandag 16 mei houdt de 
“Rock Or Bust World Tour” van AC/DC halt in 
het Festivalpark.  Er is eerder dan anders heel 
veel bedrijvigheid op de wei. 

North West Walls! Binnenkort zullen de North 
West Walls containers  voor de derde keer een 
metamorfose ondergaan. Benieuwd? Hou dan 
www.northwestwalls.be in de gaten om de 
(inter)nationale artiesten van dit jaar als eerste 
te ontdekken.

Welkom bij Rock Werchter
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Snapchat! Goed voor een unieke kijk. Scan en 
enjoy onze snaps!
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The Hive 
Resort

Extra kuisploeg
Om de opkuis van het Festivalpark te optimali-
seren, is er vanaf dit jaar een nieuwe kuisploeg 
actief op het terrein. Zij krijgen aangepaste 
middelen om ervoor te zorgen dat het terrein er 
ook gedurende de dag steeds tiptop uitziet.

In ‘vereniging in de kijker’ (pg3) wordt belicht 
hoe het festivalterrein al jarenlang ‘s nachts 
opgekuisd door een groot team vrijwilligers. 
Vanaf dit jaar zal er dus ook overdag een team 
aan het werk zijn. Om het werk te spreiden en te 
verlichten

De nieuwe kuisploeg bestaat uit leden en sym-
pathisanten van de verenigingen BBC Haacht 
en KADE Wakkerzeel. Beide verenigingen waren 
eerder ook al aan het werk tijdens de festivals. 
Ze vervulden dan andere taken.

NIEUW IN 2016

The Hive wordt dit jaar uitgebreid met The Hive 
Resort. De festivalorganisatie voldoet zo aan 
de vraag naar een rustigere camping, met meer 
comfort ook.

The Hive Resort is er voor wie net dat ietsje 
meer wenst. Wie geen zin heeft met tent en 
kampeermateriaal te sleuren, kan een reeds 
opgezet en ingericht tentje huren in The Hive 
Resort. Of een tipi. Of een lodge. Enkel wie een 
package boekt, kan in The Hive Resort verblij-
ven tijdens Rock Werchter. 

Tijdens de festivaldagen worden er in The Hive 
Resort allerhande activiteiten georganiseerd. 
Een ontspannende yoga-sessie in de voormid-
dag? Een rondje petanque met een medekam-
peerder? Het kan. 

De camping wordt ook zo ingericht opdat er 
veel lounge- en chillruimte is. Er is een leuk café. 
Er is lekker eten. Ontbijt wordt - indien gewenst 
- aan ‘huis’ geleverd. Het is een camping ook 
met meer sanitair comfort. Toiletten worden er 
met water gespoeld. Het gebruik van douches 
is er gratis. En wie ’s nachts graag wil gaan 
dansen, kan terecht in de entertainmentzone 
van The Hive. 
 
Het nieuwe campingconcept slaat aan. The 
Hive Resort is, op enkele packages na, helemaal 
uitverkocht. The Hive Resort, dat deel uitmaakt 
van camping The Hive, is gelegen langsheen de 
Werchtersesteenweg, in de A-Zone in Haacht. 
De campings zijn zoals elk jaar enkel geopend 
tijdens Rock Werchter, niet tijdens TW Classic.

werkt samen met hen aan gezamelijke maat-
regelen. Zo zullen er duidelijke richtlijnen 
opgesteld worden met betrekking tot zaken 
die wel en niet toegelaten worden op de 
verschillende festivals. De betrachting is 
rugzakken en tassen wel toe te laten, maar 
slechts na strenge controle.

De organisatie zal in de aanloop naar de 
festivals communiceren naar festivalgangers, 
medewerkers en andere belanghebbenden 
over de vastgelegde richtlijnen en maatrege-
len. Alles wordt in het werk gesteld om con-
troles zo vlot als mogelijk te laten verlopen.

Nu al danken we iedereen voor hun begrip, 
voor hun spontane medewerking bij de 
controles ook, voor de extra inspanning die 
wordt gevraagd, voor het waakzaam zijn.

Festivals zijn een feest. 
Ook deze en de volgende zomers.

Veiligheid van festivalgangers, van artiesten 
en hun crew, van medewerkers en buurt-
bewoners is altijd de allerhoogste prioriteit 
van Graspop Metal Meeting, Rock Werchter, 
TW Classic, Dour Festival, Tomorrowland 
en Pukkelpop. Elk van de festivals overlegt 
op regelmatige basis met overheden en 
hulpdiensten. Elk van de festivals heeft een 
stevig veiligheidsbeleid. 

De realiteit is dat onze wereld er sinds kort 
anders uitziet. We moeten als samenleving 
leren omgaan met terreurdreiging. De voor-
bije maanden en weken is er intensief verga-
derd met het oog op de komende festivalzo-
mer.  Met lokale en federale politie, met de 
lokale overheden, met Binnenlandse Zaken. 
Bestaande plannen worden bijgestuurd, extra 
maatregelen ingevoerd.

Ook vanuit de festivals zelf is er initiatief 
genomen. De organisatie van Rock Werchter 

Veiligheid
Grote zomerfestivals nemen samen initiatieven

Vanaf dit jaar zetten ze hun beste beentjes 
voor om het Festivalpark zo proper mogelijk te 
houden tijdens de openingsuren.

Door een kuisploeg in te schakelen tijdens het 
festival, wordt benadrukt dat afval de grond op 
gooien niet de te volgen weg is.  De organisatie 
hoopt andere partijen aanwezig te sensibilise-
ren en mobiliseren. Het is namelijk de taak van 
elke festivalganger en -medewerker om afval te 
sorteren. Het hoort niet op de grond thuis. Er 
worden daarom -zoals steeds- de nodige vuilnis-
bakken op het festivalterrein voorzien. 

Een proper, aangenaam en groen Festivalpark. 
Daar gaan we voor. 


